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News Release Cairo, Egypt: 9 August 2020 

 

The Qalaa Holdings Scholarship Foundation Sustains Scholarship 

Program for the Fourteenth Consecutive Year Amidst Pandemic and 

Challenges Facing Education Across the Globe 

QHSF Announced its 2020-2021 scholarship recipients; the awards represent the Foundation’s 

resilience and desire to maintain a sense of continuity despite major challenges in education brought 

about by COVID-19 

The Qalaa Holdings Scholarship Foundation (QHSF) announced the recipients of its fourteenth 

annual round of scholarships.  QHSF is Egypt’s largest private sector funded scholarship program for 

outstanding Egyptian students seeking to pursue post-graduate studies at some of the world’s leading 

universities, on the condition of returning to Egypt and contributing to its economy.  

To date, QHSF has awarded scholarships to 198 students in total and has generally granted 15-20 

scholarships, on average, each year for the past 14 years uninterrupted. However, with the disruptions 

that have resulted from the ongoing COVID-19 pandemic, including travel restrictions, delays in 

document processing and the inability to conduct in-person classes at many academic institutions, the 

Foundation has elected to limit the number of recipients for this year’s class to three. The reduction in 

the number of scholarships aims to curb the effect of potential disruptions to programs of study which 

may leave students with the inability to reap the full benefits of their experience.  

The three recipients of this year’s scholarships will be pursuing post-graduate studies in the United 

Kingdom in the fields of finance, psychology and law at London Business School, UCL, and Queen 

Mary University respectively. 

“Our mission through the Foundation is to invest in the development of talented youth with great 

potential who will one day become business leaders in their respective fields and shape the future of 

our country,” said Ahmed Heikal, Chairman and Founder of Qalaa Holdings. “Qalaa Holdings and 

QHSF remain as committed as ever to promoting the foundation’s work by further investing in 

education, which we view as a key pillar to Egypt’s sustainable socio-economic development.” 

“The Foundation’s decision to limit the number of recipients this year was due to circumstances 

beyond our control and the general environment of uncertainty that has prevailed since the onset of 

the COVID-19 pandemic,” commented Hisham El-Khazindar, Qalaa Holdings Co-Founder and 

Managing Director. “Our ultimate aim is to offer the scholars an opportunity to broaden their horizons 

not only through their studies but through their overall experience, which may not be possible with 

travel restrictions and online learning. We are nonetheless pleased to be able to continue with the 

program on a smaller scale during this exceptionally challenging year.” 
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“Over the years we have managed to endure much upheaval, but we have remained committed to our 

mission despite the challenges and I am confident that we will be able to make it through the current 

turbulence. We hope to compensate for the limited number of scholarships next year as things start 

going back to normal, by increasing our number of scholars to allow more talented individuals to 

benefit from this opportunity,” said Yasmine El Dorghamy, Director of QHSF. 

QHSF, which was founded in 2007 with an endowment that ensures its sustainability, seeks to offer 

promising students from across the country the opportunity to pursue post-graduate studies at some of 

the world’s most prestigious universities. Following the completion of their studies, QHSF scholars 

are required to return to Egypt to work for a minimum of two years. The foundation’s alumni have 

since launched businesses and pursued careers, creating valuable impact across several key fields 

including education, architecture, renewable energy, and archeology, among others.  

“Qalaa Holdings is a firm believer in human capital development and education as the key to 

sustainable development. In addition to the invaluable role that QHSF has played over the years to 

support the aspirations of our youth, we have maintained a number of initiatives to promote 

educational development across Egypt. Alumni of our programs have graduated to become pioneers 

in cutting-edge business and cultural initiatives that are reshaping the face of entrepreneurship in 

Egypt,” said Ghada Hammouda, Chief Sustainability and Marketing Officer at Qalaa Holdings. 

“Despite the challenges and limitations that we are currently facing due to COVID, it is extremely 

important to have continuity and maintain all of these programs in some capacity until things once 

again return to normal” 

“It is notable to mention that we ensure inclusiveness and gender parity across all our social 

development programs. QHSF’s 198 scholars represent a diverse cross-section of the Egyptian society 

with an equal number of scholarships awarded to males and females from 15 governorates across 

Egypt who have pursued studies in more than 34 disciplines at 69 of the world’s most renowned 

universities in Europe and the United States,” she added.  

 

QHSF Class of 2020 – 2021 

 

Name University Field 

Omar Taha London Business School Masters in Finance 

Carla Khoury University College London Masters in Child Psychology 

Mahmoud Gamal Queen Mary - University of 

London 

Masters in Law (LLM) 

 

 

 

 

 

 

—Ends— 
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The Qalaa Holdings Scholarship Foundation (formerly the Citadel Capital Scholarship Foundation) 

helps bright Egyptian students pursue graduate degrees at elite international institutions on the 

condition they return to Egypt to work following graduation. The Foundation was established in 2007 

by Qalaa Holdings, an African leader in energy and infrastructure. For more information, 

see www.qalaascholarships.org. 

        

Qalaa Holdings (CCAP.CA on the Egyptian Stock Exchange) is an African leader in energy and 

infrastructure. Qalaa Holdings builds businesses sustainably and responsibly in strategic sectors that 

will be the engines of economic growth and development including Energy, Cement & Building 

Materials, Agrifoods, Transportation & Logistics, Mining, Printing & Packaging. 

 

To learn more, please visit qalaaholdings.com . 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

  

For more information, please contact: 

 

Ms. Ghada Hammouda 

Chief Sustainability & Marketing Officer 

Qalaa Holdings 

 

ghammouda@qalaaholdings.com 

Tel: +20 2 2791-4439  

Fax: +20 22 791-4448 

Mobile: +20 106 662-0002 

Twitter: @qalaaholdings 
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الرابع عشر على   عامللالدراسية منح للمنح الدراسية تواصل تقديم برنامج ال قلعةالمؤسسة 

التوالي باستتتتتدامة على الرنم مت التتدياس انستتتتتلنا ية التي تواة  اتنلمة التعليمية  ي 

 (19 –شتى أنتاء العالم نتيجة انتشار  يروس )كو يد 

وحرصماء عى  لسمرارلينل ديسنب مرمء ا لفاح  اسسم مل  نسكس قسية لف 2021  – 2020إعالن أسماء  لفاءزين  ماح  لفاسسم مل لفسيلسمعل ف ء  

 (19 –لفسيلسعل ُيغب لفرحسنءت لالسرثحءزعل لفري دار ماء لألمظال لفر ىعاعل في شر  أمحء  لف ءفب مرعجل دسلععءت لمرشءي فعروس )كوفعس 

ع  أسماء  لفسف ل  –ل لفاسعو ل    لفيطءع لفخءص في  صمر  وهي أكبر مرمء ا فىاح  لفسيلسمع  –فىاح  لفسيلسمعل  يى ل  لفأعىحت  سسم مل  

لفرلغبع  في لسمرماء    معرداب لف ىاعل     لفرلم ل عشمرة    لفاءزين  ماح  لفاسسم مل فاال لف ء  ولفايس ل فىطالل لفاصمرنع  لفاراوقع 

م س لسمممرماء    لولفرحاعل لالقرصمممءإن   مشمممرل لف وإة إف   صمممر    أسا لفا مممءهال في دحيعو يف ل لفول  ،مأعرق لفجء  ءت لف ءفاعل

 .لفبرمء ا لفسيلسي

وقس مجحت لفاسسمم ممل عى   سلي لف ممحولت لأليم ل عشممرة لفاءوممعل في  ولصممىل ديسنب مرمء ا لفاح  لفسيلسممعل إون لميطءع، حع  مى  

حرصمت لفاسسم مل عى  لسمرارلي  ححل سمحوناء. و   هال لفاحطىو،    20-15 ححل، ماروسم    198إساءفي عسإ لفاح  لفسيلسمعل لفايس ل 

مرمء ا لفاح  لفسيلسمعل فاال لف ء  عبر قعء اء مريسنب الال   ح  إيلسمعل ُيغب لالومطرلمءت لفا مرارة لفحءدجل ع  لمرشمءي فعروس )كوفعس 

عس  قسية (، ولفري    معحاء لفيعوإ لفاارووممل عى  حركل لف ممار، ودأسر لسممرال  و رلس ل لفا ممرحسلت لفاطىومل، مءىوممءفل إف  19 –

لف سنس    لفاسسم مءت لفر ىعاعل عى  دحظعب لفاحءومرلت لفسيلسمعل مءفحاموي لفابءشمر فىطالل. ون مض دخاعا عسإ لفاح  لفايس ل هال 

لف ء  سم ي لفاسسم مل إف  لفحس    دأالعر لالومطرلمءت لفاحراىل سال  مرمء ا لف حل لفسيلسعل لفايبىل ولفري قس دحس    قسية لفطالل عى  

 سراءإة    دجرمراب لفر ىعاعل. د ظعب لال

اء  سسنر مءفاكر أن لفاءزين  لفثالالل مءفاح  لفسيلسممعل لفايس ل هال لف ء  سممعولصممىون إيلسممءداب لف ىعء في لفااىمل لفارحسة ممىعل فحسن ف ع

 وكىعل فحسن لفجء  عل وسء  ل كون   ءيي، وذفك ماجءالت لفراونا، وعىب لفحاض، ولفيءمون عى  لفرولفي. 

فىاح  يى ل لف سسم مل  في هال لف معءق أكس لفسكروي أحاس هعما  سسمض ويزعض  جىض إإلية شمركل لفيى ل، أن لفشمركل د م      سال   و

لفطءقءت لفشمبءمعل لفاوهومل  ا  نحظون مم مءمءت وقسيلت  راعية دسهىاب فرشممعا سعا سسنس    قءإة دحاعل لفسيلسمعل إف  لالسمرثاءي في 

دخصمصمءداب ولفحاوب ما مريبا لفبالإ. وسسإ هعما حرص لفيى ل ولفاسسم مل عى  إعب لألهسلت لفاراثىل في د يني لألعاء  في  خرىف  

 ر.لالسرثاءي في لفر ىعب، لمطالقاء    إناءماب مأن لفر ىعب هو لفسلفع لفرزع ي فرحيعو لفرحاعل لالسراءععل ولالقرصءإنل لفا رسل ل في  ص

فشمرنك لفاسسمض ولف امو لفاحرسل فشمركل لفيى ل، أن قرلي لفاسسم مل مخاا عسإ لفا مراعسن     و   سءمبه أووم  هشمء  لفخءدمسلي ل

مرمء ا لفاح  لفسيلسمعل فاال لف ء  نرسع مصمال أسمءسمعل إف  لألوومءع لالسمرثحءزعل لفرلهحل، فامالا ع  عس  وومول يهنل لفاشماس لف ء   حا 

فاست لفرزع مي فىاسسم مل نراثا في إدءحل لفارصمل فىاءزين  مءفاح  لفسيلسمعل (. وفات لفخءدمسلي أن ل19  –مسلنل لمرشمءي فعروس )كوفعس  

ء    سال  ديونسهب مرجرمل د ىعاعل  رمء ىل، ولفري قس دولسه لف سنس     لفا رفعل  ابروسمممعع قفءقف    سال  مرل جاب لفسيلسمممعل، وأناممما

ررومي،   رماء ع  لعريلده ميسية لفاسسم مل عى   ولصىل لفصم ومءت في لا لفيعوإ لفااروومل عى  حركل لف مار وإسرل لت لفر ىب لىفم

 مرمء ا لفاح  لفسيلسعل في مطءق  حسوإ سال  لفرحسنءت غعر لفا بوقل لفري دار ماء هاه لف حل لفسيلسعل.

ل في إف  مجءل لفاسسم مل عى   سلي لف محولت لف مءمي   سسم مل لفيى ل فىاح  لفسيلسمعل نءسماع  لفامرغء ي  سنروفي سمعءق  رصما، أشمءيت  

لفوفء  مرسممءفراء يغب لف سنس    لالوممطرلمءت ولفرحسنءت لفري  رت ماء، وهو  ء ن يد اليراء في قسية لفاسسمم ممل عى  دجءود لألد ل 

ع  دطى اء إف  دنءإة عسإ لفاح  لفسيلسمعل لفايس ل سال  لف محل لفسيلسمعل لفايبىل  ع عوإة لألوومءع إف   لفامرغء يلفرلهحل. وأعرمت  

ى، سم عاء إف  إدءحل فرصمل لفاشمءيكل فىاينس    لفشمبءل لفاوهول ود ونا لف سإ لفاحسوإ لفاريس     لفاح  سال  هال لبع راء  رة أسر

 لف ء .

 

 معءن إسبءيي 2020 أغ طض 9لفيءهرة في 
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 فاماءن لسمرارلينل  لفيى ل     سال  عءزسلت لفوقف لفسلزب لفاي سصمصمره شمركل  2007وقس مشمأت  سسم مل لفيى ل فىاح  لفسيلسمعل عء  

لفشمبءل لفاصمري لفاوهول    لفرلغبع  في لسمرماء    معرداب لف ىاعل، مارصد لفسيلسمل مأعرق  ماست ديونسأعاء  لفاسسم مل  داونا 

ودشررل لفاسس ل عى  لفا راعسن     مرمء ا لفاح  لفسيلسعل لفر اس مءف وإة فى اا في  صر فاسة عء ع  عى  لألقا  لفجء  ءت لف ءفاعل.

حر  لآلن في دحيعو إمجءدلت  ىاوسمل في  جءالت مءفةل لألهاعل دراما  لفر ىعب م س لسمرماء  لفب ثل لفسيلسمعل، حع  مج  قسل   لفطىبل  

 ولفاحسسل لفا اءينل ولفطءقل لفارجسإة وعىو  لآلالءي، وغعرهء    لفرخصصءت.

 دحاعل لفطءقءت لفبشممرنلغءإة حاوإة يزعض قطءع لالسممرسل ل ولفر ممونو مشممركل لفيى ل، عى  إناءن لفشممركل لفرلسمم  ماممروية  وأكست  

لفا رسل ل، وهو  ء نج ىحء فخوين  مءفسوي لفاشرت لفاي ديو  مه  سس ل لفيى ل فىاح  لفسيلسعل  قءلرة لفرحاعلح ع  سوإة لفر ىعب فسفع  ود 

عى   سلي لف محولت لفاءومعل في إعب لاوحءت ودطى ءت لفشمبءل لفاصمري، فامالا ع  لفابءإيلت لفا مرارة لفري دربحءهء لفيى ل فىحاوب 

  عى   ح  لفاسسم مل في لفرحو  إف  أمرد يولإ لفاجءالت ع ل لفحءصمىءمجوفارت حاوإة إف    عاعل في ساعع أمحء  لفبالإ.مءفاحظو ل لفر ى

وأكست حاوإة عى  لفريل    فامالا ع  مجءحاب في إعءإة دشممعا  ااو  ينءإة لألعاء  في  صمر.لف ىاعل ولفثيءفعل وكافك قطءع لألعاء ، 

لفشمركل مءسمرارلينل ديسنب دىك لفبرل ا ولفاح  قسي لفا مرطءع حر  عوإة لألوومءع إف  لبع راء  رة أسرى ودجءود لفرحسنءت لفصم بل 

 (.     19 –ولفيعوإ لفرلهحل لفااروول م بب لمرشءي فعروس )كوفعس 

لفرحاعل في ساعع مرل ا  بسأ دمءفس لفارص فشمممماوفعل ولفرحوع ولدحيعو محرص لفشممممركل عى  ومممماءن وأعرمت حاوإة ع  لعريلدهء 

دةطعل شمرنحل ولسم ل و رحوعل    لفاجراع لفاصمري، حع  لفايس ل، وهو  ء ن م مه مجءل  سسم مل لفيى ل فىاح  لفسيلسمعل في  لفاجرا عل 

 ع دحيعو لفا مءولة مع     صمرنل  خرىال   حءفظل 15لءفباء ولءفبل      198شماىت لفاح  لفسيلسمعل لفايس ل عى   سلي لف محولت لف مءميل 

ء في   34ولفان  مجحول في لسمرماء    معرداب لفر ىعاعل في  جاوعل  رحوعل    لفرخصمصمءت درجءود  لفا مراعسن     لفجح مع ، دخصمصما

  سء  ل  ر وقل مأويومء ولفوالنءت لفارحسة لأل رنمعل. 69

 :2021/2020أسماء وتخصصاس التاصليت على منتة مؤسسة القلعة لعام 

 التخصص  الجامعة  انسم 

 لفراونا  في ءس رعر كىعل فحسن ف عاء  عار له 

 عىب ماض لفطاا  في ءس رعر كىعل فحسن لفجء  عل كءيال سويي 

  ءس رعر لفيءمون سء  ل كون   ءيي   حاوإ ساء  

 

 —ماءنل لفبعءن—

 

إف    ءعسة لفاولهب لفاصرنل لفشءمل في لسرماء  لفا عرة لألكءإناعل مءكر ءل شاءإلت لفاءس رعر ولفسكرويله   مؤسسة القلعة للمنح الدراسيةداست 

في شر  لفاجءالت ولفرخصصءت مشرل لف وإة إف   صر    أسا لفا ءهال في دحيعو يف ل لفول  م س لسرماء  لفبرمء ا لفسيلسي. مشأت لفاسس ل  

ل لفرلزسة في لسممرثاءيلت لفصممحءعل ولفبحعل لفرحرعل ماصممر وأفرنيعء. فاينس    لفا ىو ءت ع  مرمء ا لفاسسمم ممل،     قِبا شممركل لفيى   2007في عء  

 www.qalaascholarships.orgدويول  وق حء لىفمررومي: 
 

في لسمرثاءيلت لفطءقل ولفبحعل لألسمءسمعل ماصمر وأفرنيعء، حع  دركي عى   ( هي شمركل يلزسةCCAP.CA)كوإ لفبويصمل لفاصمرنل  شتركة القلعة

،  و ولإ لفبحء  ودرامما  لفطءقل، ولألسمماحت للالقرصممءإن لفرحاعلعجىل   إفعد ممءهب في قطءعءت لسممررلدعجعل لقء ل لسممرثاءيلت   مم وفل و  ممرسل ل في 

  qalaaholdings.comاينس    لفا ىو ءت عى  لفاوقع لىفعمررومي: . لفولفطبءعل ولفرةىعف ولألغانل، ولفحيا ولفىوسع رعءت، ولفر سن 

 

 البياناس المستقبلية )إبراء الذمة(

و  ريسلت شركل لفيى ل. وقس نحطوي هال لفبعءن عى  لفبعءمءت لفوليإة في هاه لفوالعيل، ولفري ال د س حيءزو دءينخعل، دب محءزاء عى  لفروق ءت لفحءفعل، ولفريسنرلت وقيل  

ونجب لىشءية إف  أن م ا لفا ىو ءت لفوليإة في هاه لفوالعيل  . خءلر   روفل وغعر   روفل، وغعر  سكسة وعول ا أسرى، وال نحبةي لالعراءإ عىعه مشما  ارل 

   صطىحءت دطى عل  ثا "يماء"، "سوت"، "نىراض"، "نحبةي"، "نروقع"، "نشرع"،  دشما لألهسلت" أو "لفبعءمءت لفا ريبىعل" ونام  دحسنسهء    سال  لسرخسل

إل  لفا ىي فشركل لفيى ل قس "نيسي"، "نحوي"، "نولصا" أو "ن ريس" أو  ء هو  حاي  حاء أو غعرهء    لفاصطىحءت لفاشءمال. وكافك لألحسل  لفا ىعل أو لفحرءزا أو لأل

  ثا هاه لالهسلت أو لفبعءمءت لفا ريبىعل. ونحروي أإل  شركل لفيى ل عى  م ا لفاخءلر ولفشموك.ء ع  دىك لفري د م اء دخرىف سوهرنا 

 

http://www.qalaascholarships.org/
http://www.citadelcapital.com/
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 لالستعالم والتواصل

 غادة حمودة   /السيدة 

 والتسويق االستدامةرئيس قطاع 

 ( Qalaa Holdings)شركة القلعة 

 

ghammouda@qalaaholdings.com 

  4439-2791 2 20+ :هاتف 

 4448-791 22 20+ :فاكس

  0002-662 106 20+ :محمول 

 qalaaholdings@دونرر: 


